
 

Θέμα: Ιδιοφυία , γεννιέσαι ή γίνεσαι ; 
 

Σκοπός των πιο κάτω άρθρων είναι να μελετήσουμε μαζί με τα παιδιά αν η ιδιοφυία 

είναι γενετική κληρονομιά ή επίκτητη. Επιλέξαμε τρεις μεγάλες φυσιογνωμίες της 

διανόησης και ρίξαμε , από τη μια , φως στους γονείς τους , προκειμένου να δούμε πού 

και πώς μεγάλωσαν αυτές οι ιδιοφυίες αλλά , από την άλλη , και αν τα παιδιά τους 

ακολούθησαν την ίδια πορεία με τους διάσημους πατέρες τους. Και ενώ ο Χόκινς και ο 

Αϊνστάιν μεγάλωσαν σε περιβάλλον που ώθησε τα παιδιά του στην γνώση, στον 

αντίποδα υπάρχει ο Ινδός Σρινιβάσα Ραματζούνα ο οποίος μεγάλωσε σε ένα εξαιρετικά 

φτωχό περιβάλλον , ήταν αυτοδίδακτος , με σχεδόν καθόλου εκπαίδευση στα καθαρά 

μαθηματικά και παρόλα αυτά η συνεισφορά του στην Επιστήμη υπήρξε τεράστια.  

Τεικά,  γεννιέσαι ή γίνεσαι ιδιοφυία ή κάπου στη μέση βρίσκεται η απάντηση;  

Από το μαθητή Σεβαστιανό Σκαλιδάκη, Β Γυμνασίου 

"Γονείς του Στίβεν Χόκινς" 

 
 
Ο Στίβεν Χόκινς γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1942 από τον Φράνκ κ' την Ιζαμπέλ Χώκιν. 
Παρά τους οικονομικούς περιορισμούς που είχαν και οι 2 γονείς, είχαν σπουδάσει στο 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης όπου ο Φράνκ είχε σπουδάσει Ιατρική και η Ιζαμπέλ , 
Φιλοσοφία , Πολιτική και Οικονομικά. 
Συναντήθηκαν σε ένα ίδρυμα ιατρικής έρευνας όπου η Ιζαμπέλ εργαζόταν ως γραμματέας 
και ο Φράνκ ως ιατρικός ερευνητής. Ο Στίβεν Χόκινς ήταν ιδιαίτερα ευφυής και εκκεντρικός, 
και κέρδισε υποτροφίες που ελάφρυναν τα ήδη ισχνά οικονομικά της οικογένειας. 
Πηγή πληροφοριών - Βιβλιογραφία: Wikipedia-Βικιπαίδεια 
 
"Γονείς του Αϊνστάιν" 

 
 
Οικογένεια Αϊνστάιν είναι η οικογένεια του διάσημου φυσικού Άλμπερτ Αϊνστάιν. Η μητέρα 
του , Πωλίν Αϊνστάιν ήταν εβραϊκής καταγωγής και ο πατέρας της ήταν έμπορος 
καλαμποκιού. Σε ηλικία 18 ετών παντρεύτηκε τον έμπορο Χέρμαν Αϊνστάιν που ζούσε στην 
Ούλμ. 
Μετά τον γάμο τους ο Χέρμαν έγινε συνέταιρος σε μια εταιρεία που έφτιαχνε εξαρτήματα 
κρεβατιών. Ο Άλμπερτ, ο γιος τους γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1879. Με πρωτοβουλία του 
αδερφού του Χέρμαν, Γιάκομπ η οικογένεια μετακόμισε στο Μόναχο το 1880 όπου τα δύο 
αδέλφια Αϊνστάιν ίδρυσαν μια επιχείρηση ηλεκτρολόγων μηχανικών με την ονομασία 
"Αϊνστάιν κ' Σία" 
Το δεύτερο παιδί του Αϊνστάιν, η Μαρία γεννήθηκε στο Μόναχο στις 18 Νοεμβρίου 1881. Η 
μητέρα Πώλιν Αϊνστάιν ήταν πολύ μορφωμένη και ήσυχη γυναίκα που είχε την τάση για τις 
τέχνες. Ήταν ταλαντούχα και αφοσιωμένη πιανίστα. Αυτή ώθησε τον Άλμπερτ να ξεκινήσει 
μαθήματα βιολιού σε ηλικία 5 ετών. 
Ο πατέρας Αϊνστάιν Χέρμαν σε ηλικία 14 ετών παρακολούθησε το γυμνάσιο στην 
Στουτγκάρδη και ήταν ακαδημαϊκά μορφωμένος. Είχε μεγάλη αγάπη για τα μαθηματικά και 



ήθελε να σπουδάσει σε αυτόν τον τομέα, αλλά τα οικονομικά της οικογένειας δεν 
επέτρεπαν περαιτέρω εκπαίδευση οπότε στράφηκε στο εμπόριο. 
Το 1893 οι αδελφοί Αϊνστάιν έχασαν τη σύμβαση που είχαν για την ηλεκτροδότηση της 
πόλης του Μονάχου, και η εταιρεία τους πουλήθηκε προκειμένου να βγούν τα έξοδά τους. 
Τα δύο αδέλφια μετέφεραν την έδρα της εταιρείας στην πόλη Πάβια, στην Ιταλία, το 1894, 
και οι γονείς Χέρμαν , Πώλιν και Μαρία μετακόμισαν στο Μιλάνο και μετά στην Πάβια. 
Ο Άλμπερτ έμεινε πίσω στο Μόναχο με συγγενείς για να συνεχίσει τις σπουδές του. 
Ενδεχομένως η ενασχόληση του Άλμπερτ Αϊνστάιν με την φυσική να ήταν συνδυασμός της 
μουσικής αντίληψης της μητέρας του και της αγάπης των μαθηματικών του πατέρα του. 
Πηγή πληροφοριών - Βιβλιογραφία: Wikipedia-Βικιπαίδεια 
 
 



Τα παιδιά των μεγάλων προσωπικοτήτων (Άλμπερτ Αϊνστάιν -Στιβεν Χόκινγκ) 
Από τον Ισίδορο Παπαουλάκη, μαθητή Β Γυμνασίου 

Δυο μεγάλες προσωπικότητες, με τεράστιο έργο για την ανθρωπότητα που 

δίκαια έχουν ανυψωθεί σε ινδάλματα, αλλά και άνθρωποι με μια πολυτάραχη 

προσωπική ζωή. 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 

 

 

 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν απέκτησε τρία παιδιά με την Μίλεβα Μάριτς, την πρώτη του 

σύζυγο. Η κόρη τους, η Λίζερλ, γεννήθηκε χωρίς ακόμα να έχουν παντρευτεί και η τύχη 

της αγνοείται. Οι θεωρίες των βιογράφων και των ερευνητών είναι ότι το κορίτσι είτε 

δόθηκε για υιοθεσία, είτε πέθανε από κάποια παιδική ασθένεια. Μετά το γάμο τους  με 

την Μίλεβα Μάριτς έφεραν στον κόσμο δύο παιδιά, τον Χανς και τον Έντουαρτ. Ο 

μικρός Έντουαρντ ήταν πάντα ένα ασθενικό παιδί. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του 

ήταν άρρωστος αλλά παράλληλα ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον για την ποίηση και το πιάνο. 

Ξεκίνησε να σπουδάζει ιατρική με στόχο να ακολουθήσει την ψυχιατρική. Κατά τη 

διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, ερωτεύτηκε μια γυναίκα μεγαλύτερή του, μια 

σχέση που αποδείχτηκε καταστροφική για την ψυχική του υγεία. Η καθοδική του πορεία 

ήταν διαρκής και κορυφώθηκε με μία απόπειρα αυτοκτονίας. Σύντομα διαγνώστηκε με 

σχιζοφρένεια και αυτή ήταν η αρχή του τέλους για μια ζωή εγκλεισμού στα ψυχιατρεία. 

Η κατάσταση του Έντουαρντ αντί να βελτιωθεί επιδεινώθηκε από τις θεραπείες που 

εφάρμοζαν πάνω του οι ψυχίατροι, όπως ήταν το ηλεκτροσόκ, με αποτέλεσμα να 

επηρεαστούν η ομιλία του και οι γνωστικές του ικανότητες.Πέρασε 30 χρόνια στην 

ψυχιατρική κλινική Burgholzli του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και πέθανε από 

 
 
 



Στίβεν Χόκινγκ 

 

Ο Στίβεν Χόκινγκ (όπως και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν) απέκτησε τρία 

παιδιά με την πρώτη του σύζυγο: τον Ρόμπερτ, τη Λούσι και τον Τίμοθι. Η 

οικογένεια αποξενώθηκε τη περίοδο του χωρισμού και ενώθηκε ξανά μετά το 

δεύτερο διαζύγιο και αναθέρμανε τη σχέση τους. Τα παιδιά του, βαθιά 

επηρεασμένα από τη ζωή και το ψυχικό σθένος του πατέρα τους, είναι 

επιτυχημένα στον τομέα τους. Ο  Ρόμπερτ, ο γιος που έζησε τον Στίβεν 

Χόκινγκ προτού η αρρώστια τον καταστήσει εντελώς ανάπηρο, είναι 

μηχανολόγος υπολογιστών, στέλεχος της Microsoft στην Ουάσινγκτον και 

εφευρέτης πολλών προγραμμάτων της εταιρείας. Η Λούσι είναι επιτυχημένη 

συγγραφέας, ενώ ο Τίμοθι στέλεχος μάρκετινγκ. Και τα τρία παιδιά 

πραγματοποίησαν μέρος των σπουδών τους στην Οξφόρδη, όπως ο πατέρας 

τους. 

 
Από τον Σεβαστιανό Σκαλιδάκη, μαθητή της Β΄Γυμνασίου 

 
Ο Αϊνστάιν ήταν ιδιοφυία. Η φυσιογνωμία του επιστήμονα που σφράγισε τον 20ο αιώνα, 

παραμένει το απόλυτο σύμβολο. Σήμερα όμως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Τι 
χαρακτηριστικά έχει μια ιδιοφυία ; Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο έξυπνοι και 

δημιουργικοί από τους άλλους ; Είναι γεννητική κληρονομιά ή κάτι το οποίο αποκτά 
κάποιος ; 



 
 

Μια πρώτη αναζήτηση στους εν ζωή ιδιοφυείς ανθρώπους δείχνει ότι η ομοιομορφία είναι 
προφανής και ανησυχητική. Όσοι εδώ και αιώνες χαιρετίστηκαν ως ιδιοφυίες ήταν κατά 
κανόνα λευκοί άνδρες ευρωπαϊκής καταγωγής. Όταν δε, πρόκειται για γυναίκες, ή άτομα 

από άλλες φυλές, θρησκείες, ή κουλτούρες, τότε αυτά τα άτομα απορρίπτονται και η 
συνεισφορά τους απαξιώνεται (Χάνει την αξία της), στην πραγματικότητα κλέβεται από 

τους άλλους. 
 

Η έννοια του "Έμφυτου" σχεδόν δεν υπάρχει. Από που όμως προέρχονται οι όποιες 
ικανότητες ενός ατόμου ; Εκφράσεις όπως "Χαρισματικός μουσικός" ή "Γεννημένος 

αθλητής" και "Έμφυτη νοημοσύνη" σημαίνουν ότι το όποιο ταλέντο είναι γενετικό χάρισμα 
που κάποιοι έχουν και κάποιοι όχι. Η επιστήμη πλέον ισχυρίζεται ότι η πηγή των 

ικανοτήτων είναι πολύ πιο αυτοσχεδιαστική ιστορία. Αποδεικνύεται ότι όλα όσα είμαστε 
είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία που περιλαμβάνει επίσης όσα έχουμε πάρει από τα 

γονίδιά μας. 
 

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες κατανόησαν ότι τα γονίδιά μας αλληλεπιδρούν με το 
περιβάλλον σε μια συνεχή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι όλα όσα 

είμαστε, η προσωπικότητα, η νοημοσύνη, οι ικανότητες, καθορίζονται από την ζωή που 
ζούμε άρα η έννοια του "Έμφυτου" σχεδόν δεν υπάρχει. 

 
Όπως αναφέρει το περιοδικό National Geographic, στον κόσμο που είμαστε συνεχώς και 

απόλυτα συνδεδεμένοι, μπορούμε να ανακαλύψουμε ιδιοφυείς ανθρώπους παντού, καθώς 
και ότι το φύλο, η φυλή, η κοινωνική τάξη, δεν εξασφαλίζουν ούτε αποκλείουν μια 

ιδιοφυία. 
 

Πριν χρόνια ένας Ούγγρος ψυχολόγος ονόματι Λάζλο Πόλγκαρ, έκανε το πείραμα στις 3 
κόρες του, οι οποίες έγιναν άριστες σκακίστριες, χωρίς να είναι γεννημένες γι'αυτό. Ο 
Πόλγκαρ ταύτισε το ιδεώδες για αυτόν με το εφικτό, αποδεικνύοντας ότι τα όρια στην 

ανθρώπινη νόηση είναι αχανή. 



 
 
 

Έτσι και σήμερα, που έχουμε αποκωδικοποιήσει πολλά από τα μυστικά της νόησης, 
κανένας μας δεν έχει καταφέρει να δώσει αποφασιστική απάντηση για το αν είναι το 
ταλέντο, και τα γονίδια, ή η σκληρή δουλειά που επιτρέπουν σε κάποιον να ξεχωρίσει 

εκτυφλωτικά από τον μέσο όρο. 
 

Σαν συμπέρασμα, οι επιστήμονες συμφωνούν απόλυτα ότι η κληρονομικότητα αφορά 
περίπου το 50% της ευφυΐας ενός παιδιού και το άλλο 50% παίζει ρόλο το περιβάλλον, τα 

ερεθίσματα, η διατροφή και η προσοχή από τους γονείς. Έτσι αν ένα παιδί γεννηθεί έξυπνο 
αλλά παραμεληθεί ίσως να μην αναπτύξει την εξυπνάδα του, ενώ κάποιο παιδί λιγότερο 
έξυπνο να λάμψει πραγματικά αν έχει την κατάλληλη υποστήριξη από το περιβάλλον που 

μεγαλώνει.- 
 

Πηγές: www.diaforetiko.gr , www.nutrimed.gr και www.tvx.gr 
 

 

http://www.diaforetiko.gr/
http://www.nutrimed.gr/
http://www.tvx.gr/

